На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
Републике Србије” бр. 124/12, 14/15 и 68/15),
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Народног фронта број 53, Нови Сад
објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору у поступку јавне набавке радова – радови на објекту Дома
културе у Руменки, Ослобођења 26
(шифра: ОП-12/2018)
Назив Наручиоца: Градска управа за имовину и имовинско-правне послове Града Новог
Сада
Адреса Наручиоца: Нови Сад, улица Народног фронта број 53
Интернет страница Наручиоца: www.novisad.rs
Врста Наручиоца: Орган локалне самоуправе
Опис предмета набавке: радови на објекту Дома културе у Руменки, Ослобођења 26,
шифра: ОП-12/2018, у свема према спецификацији садржаној у конкурсној документацији.
Назив и ознака из општег речника јавне набавке: 45453100-8 Радови на реновирању.
Уговорена вредност: 10.144.746,00 динара без урачунатог ПДВ-а.
Критеријум за доделу уговора: „Најнижа понуђена цена“.
Број примљених понуда: пет.
Најнижа и највиша понуђена цена:
Најнижа понуђена цена
Највиша понуђена цена

10.058.576,80 динара без ПДВ-а
10.828.114,03 динара без ПДВ-а

Најнижа и највиша понуђена цена код прихватљивих понуда:
Најнижа понуђена цена
10.144.746,00 динара без ПДВ-а
Највиша понуђена цена
10.751.672,25 динара без ПДВ-а
Извођач је део набавке која је предмет овог уговора и то демонтажу азбест-цементног
кровног покривача (ставка 1.1.5. Предмера радова) поверио подизвођачу ДОО „ХИГИА“
ПАНЧЕВО, из Панчева, ул. Стевана Шупљикца, бр. 147/8, а што чини 4,75 % од укупне
уговорене вредности.
Датум доношења одлуке о додели уговора: 24. јул 2018. године
Датум закључења уговора: 13. август 2018. године
Основни подаци о добављачу:
Група понуђача, коју чине:
1. „ТЕСЛА СИСТЕМИ“ ДОО БЕОГРАД са седиштем у Новом Београду, улица
Милентија Поповића 32 а, ПИБ: 104593699, матични број: 20194596, и
2. „МОДУЛОР“ ДОО БЕОГРАД са седиштем у Земуну, улица Николаја Салтикова 61,
ПИБ: 100829676, матични број: 06042902.
Период важења уговора: До испуњења свих уговорних обавеза.
Околности које представљају основ за измену уговора: У случају наступања
чињеница које могу утицати да уговорени радови не буду извршени у роковима из ове тачке,

Извођач радова је дужан да одмах по њиховом сазнању о истим писмено обавести
Наручиоца.
Сва обавештења која нису дата у писаном облику сходно претходном ставу неће
производити правно дејство.
Рокови из ове тачке могу бити продужени услед настанка случаја више силе, односно
околности или догађаја који су настали након закључења овог уговора и који се нису могли
предвидети, отклонити нити избећи, а услед којих су уговорени радови морали бити
прекинути.
Уговорне стране сагласно констатују да ће под случајем више силе сматрати: рат,
мобилизацију, нереде, пожар, експлозије, природне катастрофе (земљотрес, поплава,
епидемија, одређене висине температура зависно од врсте радова, неуобичајене количине
падавина за конкретно доба године) услед којих су уговорени радови морали бити прекинути.
У случају више силе или других објективних околности или догађаја који су настали
након закључења овог уговора и који се нису могли предвидети, отклонити нити избећи а
услед којих су уговорени радови морали бити прекинути, рок за завршетак уговорених
радова се продужава према трајању случаја више силе или објективних околности, а на
основу писаног захтева Извођача радова који је дужан да достави доказ о времену трајања
околности које су проузроковале одлагање завршетка радова у роковима из става 1. ове тачке.
Уколико Наручилац утврди основаност захтева Извођача радова из претходних ставова ове
тачке, о истом ће бити закључен Анекс овог уговора.

